Konkurs na maskotkę UDSK - regulamin
1. Definicje
-

Organizator – organizatorem konkursu jest Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. L. Zamenhofa w Białymstoku

-

Uczestnik – w konkursie może wziąć udział każde dziecko w wieku do 18 lat,
reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego

2. Postanowienia ogólne
-

Konkurs przeprowadzany jest w celu stworzenia postaci (“maskotki”) mającej stać się
jednym z symboli UDSK, skierowanym do małych pacjentów. Istnienie takiej postaci
ma za zadanie ocieplić wizerunek szpitala i stworzyć go bardziej przyjaznym wobec
małych pacjentów oraz zapewnić im jak najprzyjemniejszy pobyt w UDSK.

-

Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.11.2021 r. o godzinie 8:00, a kończy się 01.12.2021
r. o godzinie 15:00

-

Informacje na temat konkursu dostępne będą na stronie www.udsk.pl/aktualnosci, na
profilu Facebook UDSK oraz w formie plakatów w całym budynku szpitala

-

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Organizator nie ponosi kosztów
nadesłania pracy, wykorzystanych materiałów ani żadnych innych kosztów związanych
ze składaniem prac.

-

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 prac, które są indywidualne i wykonane
samodzielnie.

-

Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice, powinna zostać opatrzona
imieniem, nazwiskiem autora oraz numerem telefonu do kontaktu.

-

Prace

można

nadsyłać

w

formatach

PDF,

JPG

na

adres

mailowy

konkurs.maskotka@udsk.pl.
Prace w formatach A4 lub A3 można przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
UDSK w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 w Białymstoku z dopiskiem
„Konkurs”; pacjenci przebywający w szpitalu mogą taką pracę oddać pielęgniarce
dyżurnej, od której praca zostanie odebrana.
-

Przesłana praca nie może zawierać wulgaryzmów, treści prześmiewczych lub
obraźliwych ani naruszających dobra osobiste innych osób.

-

Przesłanie/złożenie pracy konkursowej oznacza automatyczną akceptację zapisów
niniejszego regulaminu.

-

W przypadku wyłonienia zwycięzcy konkursu na wzór maskotki, twórca/właściciel
projektu i jego opiekunowie prawni automatycznie przekazują prawa do projektu
maskotki

na

rzecz

Uniwersyteckiego

Dziecięcego

Szpitala

Klinicznego

im. L. Zamenhofa w Białymstoku – prawa autorskie we wszystkich polach
eksploatacyjnych nieodpłatnie. Szpital będzie wskazywał autora projektu maskotki
na każde wezwanie.
-

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20.12.2021 przez stronę internetową
i media społecznościowe Organizatora, zwycięzca otrzyma również informację drogą
telefoniczną.

-

Sposób

przekazania

nagrody

głównej

zostanie

ustalony

telefonicznie

z rodzicem/opiekunem zwycięscy, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.
-

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok. Przetwarzanie danych osobowych będzie
odbywać się na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych
(RODO).

3. Postanowienia końcowe
-

Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania konkursu na stronie internetowej
Organizatora oraz w jego siedzibie

-

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie
postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu

-

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje
się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

